Következô napirendi pontként felállt a Jelölô és a szavazatszámláló Bizottság:
Horváth Gáborné, Motolai Ferencné és Csikós Emese személyében, akik lebonyolították a választást. Melynek eredménye képpen a közgyûlés:
Az Egyesület elnökének választotta egybehangzó igennel Dr. Egri Lászlót és a KLÖE székhelyét
pedig a 1024 Budapest Margit krt. 31-33. III. em. 4. -be helyezte át.
Titkárként: szintén egybehangzó igennel Kulcsár Zsuzsannát választotta meg.
A Pénztárosi tisztség betöltôje Löbl Péterné.
Az Etikai Bizottság elnöke Páter Mária, tagjai pedig Dr. Faragó Artúr és Palotás Rozina lett.
Számvizsgáló Bizottság elnökének Dr. Porubszky Tamást, tagjainak Potyondi Margitot és Szabóné Szekeres Ildikót választották.
DR. EGRI LÁSZLÓ az Egyesület új elnöke székfoglalójában a következôket mondta:
„Szent Pál szavaival kezdve: félve és remegve jöttem… Amikor átveszem a staféta botot, ez a félelem és remegés bennem is van. Az elnöki beszámolóból hallottuk milyen nagy utat járt meg az egyesület. Az eredmények valóban magukért beszélnek. Ami jó azt könnyû elrontani, ezért valami jó
átvétele mindig különös felelôsség. Mégis az elsô szónak, a hálának, a köszönetnek kell lennie.
Szeretném megköszönni Debrecenyi Károly Istvánnak mindazt, amit az elmúlt 14 év során a
lelkigondozásért, az Egyesületért tett. Azt, hogy szinte mindannyiunknak akik itt ülünk, tanítója és
mestere. Azt, hogy kormányosa volt ennek a kis bárkának, olykor viharos idôkben is biztos kézzel
vezetett minket. Hogy ez a köszönet ne csak egyszerû szavakból álljon, szeretném javasolni, hogy
Debrecenyi Károly Istvánnak az örökös tiszteletbeli elnök címet adományozzuk. Ez a cím nem
jelent semmilyen jogot vagy kötelezettséget – ahogy nem is kíván ilyent vállalni. Ugyanakkor értékét
adja az, hogy az Egyesület eddigi egyetlen, ugyanezen titulussal bíró tagja Gyökössy Endre volt. Az
ô halálával megüresedett posztot szeretném felajánlani…
Feladatok: felnôni, önálló lábra állni, elszakadni a Dunakeszi Református Gyülekezet szeretô
gyámsága alól. Nem kis feladat – talán segíthet ebben az a sajátos határhelyzet, amelybe a magam
sorsa állított, egyház és egészségügy határán, mint diakónus, orvos és klinikai lelkigondozó. És ebben kérem mindenkinek az imádságos támogatását, mert sok mindent most már nekünk, magunknak kell megteremtenünk, megoldanunk, ami eddig szinte észrevétlen készen hullott az ölünkbe.
Amikor Pál félve, remegve megy Korintusba, vallomást tesz az erôforrásról is: elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, mint a megfeszített Jézus Krisztusról. Az Ô kegyelme,
bölcsessége segítsen bennünket további utunkon.”
A közgyûlés egybehangzó igennel Debrecenyi Károly Istvánt a Klinikai Lelkigondozók
Ökumenikus Egyesületének örökös tiszteletbeli elnökévé választotta.
Valamint az Egyesület új elnöksége felkérte, hogy a képzések vezetését, szervezését kiképzô
szupervízorként lássa el még egy ciklus idôtartamára.
A nap során az Etikai Kódex néhány pontjának megbeszélésére került sor. A mellékletek tartalmára vonatkozóan egyhangúlag elfogadásra került az a javaslat, mely szerint a melléklet szövegébe kerüljön a Klinikai lelkigondozói képzésben résztvevôk fogadalma és Lelkigondozói fogadalom
szövege és a betegjogi charta, és ne legyen melléklet az abortusz és eutanázia kérdésével kapcsolatos állásfoglalás. A másik igen fontos kérdés a kötelezô szupervízió melyrôl az a határozat született, hogy a rendszeres lelkigondozói tevékenységet végzô tagok számára kötelezô a szupervízión való részvétel igazolása. Ennek részletes kidolgozása az új vezetôség feladata lesz.
A Tudományos ülés fô témájának a jelenlevôk javaslatai alapján a „Határhelyzeteink: A lelkigondozás és az egészségügyi ellátó rendszer” – fogalmazódott meg. Az elôkészítô munkát a szervezôbizottság tagjaiként Müller Gabriella, Potyondi Margit, Löbl Péterné, Matyó Csilla és Palotás
Rozina vállalták.
Kulcsár Zsuzsanna • titkár

KLÖE KÉPZÉSEINK – 2007/2008
60 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-A/21.)
2007. szeptember 28-tól – november 9-ig. Jelentkezés: 2007. augusztus 17-ig.
Tréning: hat alkalommal, pénteken délután, Dunakeszin.
Kórházi gyakorlat: saját szervezésben (ha szükséges segítünk).
A tréning vezetôje: Debrecenyi Károly István.
40 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-B/15.)
2007. november 26- 30-ig. Jelentkezési határidô: 2007. október 26.
Tréning: és gyakorlat helyszíne: Budapest, OBSI.
A tréning vezetôje: Egri László dr.
60 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-A/22.)
2008. február – április. Jelentkezési határidô: 2008. január 15.
Tréning: hat alkalommal, péntek délelôtt. Kórházi gyakorlat: saját szervezés.
A tréning vezetôje: Debrecenyi Károly István.
40 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-B/16.)
2008. tavasz Jelentkezési határidô: 2008. február 15.
Tréning: és gyakorlat helyszíne: Budapest, OBSI.
A tréning vezetôje: Egri László dr.
120 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-C/9.)
2008. május 19. – június 7. Jelentkezési határidô: 2008. március 28.
Gyakorlat helyszíne: Budapest. Tréning: Dunakeszi (Gyülekezeti Ház).
A tréning vezetôje: Debrecenyi Károly István.
INTERDISZCIPLINÁRIS SZUPERVÍZIÓS ESETMEGBESZÉLÔ (SEC/14.)
Különbözô hivatású segítô szakemberek számára, CSÜTÖRTÖKÖN 17.30-19.00-ig: 2007.
szeptember 20., október 11., november 15., december 13., 2008. január 10., február 14.,
március 13., április 17., május 15. Helyszín: Budai Irgalmasrendi Kórház Igazgatósági épület.
Budapest, II. kerület, Frankel Leó út 54. Földszint, porta után jobbra: tanterem.
A csoport vezetôje: Debrecenyi Károly István.
SZUPERVÍZIÓ: 2007. ôsz (SZUP)
A 9/200.(VIII.4.) SZCSM miniszteri rendelet elôírja a személyes gondoskodást végzô szakemberek kötelezô továbbképzését, aminek 30%-át személyiségfejlesztô programoknak kell kitenni (szupervízió, esetmegbeszélés, kommunikációs tréning, önismereti csoport). A csoportos
szupervíziót egy-egy munkahelyi közösségnek a helyszínen szervezzük meg, ha a szükséges
feltételeket biztosítani tudják. Létszám: 8-12 fô. A képzés felépítése: 10x3 óra.
A továbbképzés kredit pontértéke: 35. Jelentkezés: 2007. augusztus 1.
HOSPICE SZEMLÉLET A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSBAN 2007. ôsz (HT-ID)
Készségfejlesztô tréning (30 óra) és szupervízió (30 óra), összesen: 60 óra.
A 9/200.(VIII.4.) SZCSM miniszteri rendeletre hivatkozunk itt is. A képzés tréning jellege ötvözi
a saját élményekkel dogozást, a szakmai konzultációt, az önismereti munkát, az elméleti ismeretek átadását, az aktuális szakmai kérdések megbeszélését, valamint a team szupervíziót. A tréninget egy-egy munkahelyi közösségnek a helyszínen szervezzük meg, létszám: 9-14 fô.
A továbbképzés kredit pontértéke: 35. Jelentkezés: 2007. augusztus 1.

